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22.7.2020 B9-0229/11

Amendamentul 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă profund că Consiliul 
European a subminat semnificativ 
eforturile Comisiei și ale Parlamentului de 
a sprijini statul de drept, drepturile 
fundamentale și democrația în cadrul CFM 
și al Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene Next Generation EU (NGEU). își 
reconfirmă solicitarea adresată 
colegiuitorului de a-și finaliza activitatea în 
legătură cu mecanismul propus de Comisie 
care urmărește protejarea bugetului UE 
dacă există o amenințare sistemică la 
adresa valorilor consacrate la articolul 2 
din TUE și dacă interesele financiare ale 
Uniunii sunt în joc; subliniază că, pentru a 
fi eficace, acest mecanism ar trebui activat 
printr-o majoritate calificată inversă; 
subliniază că acest mecanism nu trebuie să 
afecteze obligația entităților 
guvernamentale sau a statelor membre de a 
face plăți beneficiarilor sau destinatarilor 
finali; subliniază că Regulamentul privind 
statul de drept va fi adoptat prin codecizie;

9. regretă profund că Consiliul 
European a subminat semnificativ 
eforturile Comisiei și ale Parlamentului de 
a sprijini statul de drept, drepturile 
fundamentale și democrația în cadrul CFM 
și al Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene Next Generation EU (NGEU). 
declară că Parlamentul European nu își 
va da aprobarea pentru CFM 2021-2027, 
cu excepția cazului în care un mecanism 
obligatoriu de condiționalitate este 
prezentat ca parte integrantă a acordului; 
în acest context, își reconfirmă de 
asemenea solicitarea adresată 
colegiuitorului de a-și finaliza activitatea în 
legătură cu mecanismul propus de Comisie 
care urmărește protejarea bugetului UE 
dacă există o amenințare sistemică la 
adresa valorilor consacrate la articolul 2 
din TUE și dacă interesele financiare ale 
Uniunii sunt în joc; subliniază că, pentru a 
fi eficace, acest mecanism ar trebui activat 
printr-o majoritate calificată inversă; 
subliniază că acest mecanism nu trebuie să 
afecteze obligația entităților 
guvernamentale sau a statelor membre de a 
face plăți beneficiarilor sau destinatarilor 
finali; subliniază că Regulamentul privind 
statul de drept va fi adoptat prin codecizie;
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22.7.2020 B9-0229/12

Amendamentul 12
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază, prin urmare, că această 
reformă ar trebui să includă un coș de noi 
resurse proprii care trebuie să intre în 
bugetul Uniunii începând cu 1 ianuarie 
2021; subliniază că contribuția pentru 
materialele plastice reprezintă doar un prim 
pas parțial în direcția satisfacerii acestei 
așteptări a Parlamentului; intenționează să 
negocieze un calendar obligatoriu din 
punct de vedere juridic, care să fie aprobat 
de autoritatea bugetară, de introducere a 
unor noi resurse proprii suplimentare în 
cursul primei jumătăți a următorului CFM, 
cum ar fi sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (și veniturile 
obținute în urma oricărei viitoare 
extinderi), mecanismul de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, 
un impozit digital, taxa pe tranzacțiile 
financiare și baza fiscală consolidată 
comună a societăților; solicită ca revizuirea 
CFM la jumătatea perioadei să fie utilizată 
pentru a adăuga, dacă este necesar, resurse 
proprii suplimentare în a doua jumătate a 
CFM 2021-2027, pentru a garanta 
atingerea obiectivului până la sfârșitul 
CFM 2021-2027;

11. subliniază, prin urmare, că această 
reformă ar trebui să includă un coș de noi 
resurse proprii care trebuie să intre în 
bugetul Uniunii începând cu 1 ianuarie 
2021; subliniază că contribuția pentru 
materialele plastice reprezintă doar un prim 
pas parțial în direcția satisfacerii acestei 
așteptări a Parlamentului; intenționează să 
negocieze un calendar obligatoriu din 
punct de vedere juridic, care să fie aprobat 
de autoritatea bugetară, de introducere a 
unor noi resurse proprii suplimentare în 
cursul primei jumătăți a următorului CFM, 
cum ar fi sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (și veniturile 
obținute în urma oricărei viitoare 
extinderi), mecanismul de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, 
un impozit digital, taxa pe tranzacțiile 
financiare, un impozit pe avere, o taxă pe 
kerosen, un impozit pe profitul 
excepțional și baza fiscală consolidată 
comună a societăților; solicită ca revizuirea 
CFM la jumătatea perioadei să fie utilizată 
pentru a adăuga, dacă este necesar, resurse 
proprii suplimentare în a doua jumătate a 
CFM 2021-2027, pentru a garanta 
atingerea obiectivului până la sfârșitul 
CFM 2021-2027;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/13

Amendamentul 13
Marc Botenga
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază, prin urmare, că această 
reformă ar trebui să includă un coș de noi 
resurse proprii care trebuie să intre în 
bugetul Uniunii începând cu 1 ianuarie 
2021; subliniază că contribuția pentru 
materialele plastice reprezintă doar un 
prim pas parțial în direcția satisfacerii 
acestei așteptări a Parlamentului; 
intenționează să negocieze un calendar 
obligatoriu din punct de vedere juridic, 
care să fie aprobat de autoritatea 
bugetară, de introducere a unor noi 
resurse proprii suplimentare în cursul 
primei jumătăți a următorului CFM, cum 
ar fi sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (și veniturile 
obținute în urma oricărei viitoare 
extinderi), mecanismul de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, 
un impozit digital, taxa pe tranzacțiile 
financiare și baza fiscală consolidată 
comună a societăților; solicită ca 
revizuirea CFM la jumătatea perioadei să 
fie utilizată pentru a adăuga, dacă este 
necesar, resurse proprii suplimentare în a 
doua jumătate a CFM 2021-2027, pentru 
a garanta atingerea obiectivului până la 
sfârșitul CFM 2021-2027;

11. subliniază că noile resurse proprii 
nu ar trebui să se creeze pe socoteala 
lucrătorilor și, prin urmare, solicită 
instituțiilor Uniunii și statelor membre să 
finanțeze redresarea prin taxe care 
vizează atât societățile multinaționale 
mari, cât și persoanele cele mai bogate, să 
propună un impozit ambițios pe avere și să 
stabilească o rată minimă efectivă a 
impozitului pe profit de 25 %, cu rate mai 
ridicate pentru cele mai profitabile 
societăți multinaționale, în special cele 
din sectorul financiar care au profitat de 
tranzacțiile pe termen scurt și speculative, 
și să sprijine o taxă pe tranzacțiile 
financiare;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/14

Amendamentul 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. își exprimă dezamăgirea cu privire 
la lipsa unui angajament clar în favoarea 
tranziției verzi; consideră că 50 % din 
fondurile aferente CFM și din fondul de 
redresare ar trebui alocate cheltuielilor 
legate de schimbările climatice și de 
biodiversitate; insistă asupra faptului că 
cheltuielile legate de climă și 
biodiversitate trebuie monitorizate cu 
ajutorul unei metodologii mai solide, mai 
transparente și mai cuprinzătoare decât 
actualul sistem de indicatori al OCDE de 
la Rio, bazat pe principiul prudenței, 
inclusiv având în vedere faptul că 
cheltuielile care au ca rezultat un impact 
negativ asupra climei și a biodiversității 
au un impact negativ asupra alocării 
totale;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/15

Amendamentul 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază faptul că contribuția la 
cheltuielile legate de climă și de 
biodiversitate din cadrul politicii agricole 
comune (PAC) a fost supraestimată în 
mod flagrant, așa cum a subliniat Curtea 
de Conturi Europeană; ia act de faptul că 
constatările din Raportul special nr. 
13/2020 al Curții de Conturi Europene 
privind PAC 2014-2020 nu au contribuit 
la stoparea declinului biodiversității; 
subliniază, în acest sens, necesitatea de a 
elimina toate subvențiile agricole 
dăunătoare, inclusiv campaniile de 
promovare a produselor de origine 
animală;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Amendamentul 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. subliniază faptul că integrarea 
aspectelor legate de climă în CFM și în 
fondul de redresare trebuie să aibă loc 
într-o manieră care este echitabilă din 
punct de vedere social, asigurându-se că 
sarcinile sunt suportate în conformitate 
cu principiul „poluatorul plătește” și nu 
se aplică persoanelor și comunităților 
celor mai vulnerabile; subliniază, în acest 
sens, necesitatea de a asigura locuri de 
muncă de calitate și decente pentru 
lucrătorii din sectoarele afectate de 
tranziția verde pentru a asigura o 
redresare economică durabilă atât din 
punct de vedere social, cât și din punctul 
de vedere al mediului;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Amendamentul 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază faptul că negocierile 
interinstituționale ar trebui să includă 
cifrele CFM pe rubrică și pe program; 
subliniază că programele emblematice sunt 
în prezent supuse riscului unei reduceri 
imediate a finanțării în perioada 2020-
2021; subliniază, de asemenea, că, 
începând cu 2024, bugetul UE în ansamblu 
va fi sub nivelurile din 2020, punând în 
pericol angajamentele și prioritățile UE, în 
special Pactul verde și Agenda digitală; 
insistă asupra faptului că majorările 
specifice, pe lângă cifrele propuse de 
Consiliul European, trebuie să vizeze 
programe referitoare la climă, la tranziția 
digitală, la sănătate, tineret, cultură, 
infrastructură, cercetare, gestionarea 
frontierelor și solidaritate (cum ar fi 
Orizont Europa, InvestEU, Erasmus +, 
Garanția pentru copii, Fondul pentru o 
tranziție justă, Europa digitală, 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, LIFE +, programul „UE pentru 
sănătate”, Fondul de gestionare integrată a 
frontierelor, Europa creativă, programul 
„Drepturi și valori”, Fondul european de 
apărare, Instrumentul de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI) și ajutorul 
umanitar), precum și agențiile pertinente 
ale UE și Parchetul European;

14. subliniază faptul că negocierile 
interinstituționale ar trebui să includă 
cifrele CFM pe rubrică și pe program; 
subliniază că programele emblematice sunt 
în prezent supuse riscului unei reduceri 
imediate a finanțării în perioada 2020-
2021; subliniază, de asemenea, că, 
începând cu 2024, bugetul UE în ansamblu 
va fi sub nivelurile din 2020, punând în 
pericol angajamentele și prioritățile UE, în 
special Pactul verde și Agenda digitală; 
insistă asupra faptului că majorările 
specifice, pe lângă cifrele propuse de 
Consiliul European, trebuie să vizeze 
programe referitoare la climă, la tranziția 
digitală, la sănătate, tineret, cultură, 
infrastructură, cercetare, gestionarea 
frontierelor și solidaritate (cum ar fi 
Orizont Europa, InvestEU, Erasmus +, 
Garanția pentru copii, Fondul pentru o 
tranziție justă, Europa digitală, 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, LIFE +, programul „UE pentru 
sănătate”, Fondul de gestionare integrată a 
frontierelor, Europa creativă, programul 
„Drepturi și valori”, Instrumentul de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională (IVCDCI) și 
ajutorul umanitar), precum și agențiile 
pertinente ale UE și Parchetul European;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/18

Amendamentul 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că, pentru a alinia 
prioritățile politice și programele de 
cheltuieli, este extrem de important să se 
includă principii orizontale atât în 
reglementările CFM, cât și în cele ale 
NGEU, dar și în toate celelalte acte 
legislative pertinente, obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU, urmărirea 
unor obiective pe termen lung ale UE 
competitive și orientate spre viitor, o 
tranziție echitabilă și favorabilă includerii 
sociale, un obiectiv de 30 % pentru 
cheltuielile legate de schimbările climatice, 
obligatoriu din punct de vedere juridic, și 
un obiectiv de 10 % privind cheltuielile 
legate de biodiversitate; subliniază, prin 
urmare, că ar trebui adoptată rapid o 
metodologie de urmărire transparentă, 
cuprinzătoare și semnificativă, și, dacă este 
necesar, adaptată în cursul revizuirii la 
jumătatea perioadei a CFM, atât pentru 
cheltuielile legate de climă, cât și pentru 
cheltuielile legate de biodiversitate; 
subliniază necesitatea de a înscrie, atât în 
CFM, cât și în reglementările NGEU, 
principiul de „a nu face rău”; evidențiază, 
de asemenea, necesitatea eliminării treptate 
a subvențiilor pentru combustibilii fosili; 
invită Comisia să ia în considerare 
posibilitatea de a face referire la 
Regulamentul privind taxonomia pentru 
investiții;

15. subliniază că, pentru a alinia 
prioritățile politice și programele de 
cheltuieli, este extrem de important să se 
includă principii orizontale atât în 
reglementările CFM, cât și în cele ale 
NGEU, dar și în toate celelalte acte 
legislative pertinente, obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU, urmărirea 
unor obiective pe termen lung ale UE 
competitive și orientate spre viitor, o 
tranziție echitabilă și favorabilă includerii 
sociale, un obiectiv de 30 % pentru 
cheltuielile legate de schimbările climatice, 
obligatoriu din punct de vedere juridic, și 
un obiectiv de 10 % privind cheltuielile 
legate de biodiversitate; subliniază, prin 
urmare, că ar trebui adoptată rapid o 
metodologie de urmărire transparentă, 
cuprinzătoare și semnificativă, și, dacă este 
necesar, adaptată în cursul revizuirii la 
jumătatea perioadei a CFM, atât pentru 
cheltuielile legate de climă, cât și pentru 
cheltuielile legate de biodiversitate; 
subliniază necesitatea de a înscrie, atât în 
CFM, cât și în reglementările NGEU, 
principiilor „a nu face rău” și „poluatorul 
plătește” în toate sectoarele; evidențiază, 
de asemenea, necesitatea eliminării treptate 
a subvențiilor pentru combustibilii fosili; 
invită Comisia să ia în considerare 
posibilitatea de a face referire la 
Regulamentul privind taxonomia pentru 
investiții; subliniază, în plus, în această 
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privință, responsabilitatea comună a UE 
de a depăși criza COVID-19 la scară 
mondială, în special în țările în curs de 
dezvoltare;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/19

Amendamentul 19
João Ferreira, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că opțiunile de investiții 
trebuie să corespundă nevoilor reale ale 
popoarelor și ale statelor membre; 
denunță și respinge orice formă de 
condiționalitate economică și politică 
consacrată în acest acord al Consiliului, 
fie în utilizarea fondurilor CFM, fie în 
utilizarea fondurilor din planul de 
redresare, care urmărește să intervină în 
deciziile suverane ale statelor, și anume în 
programarea și execuția fondurilor;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/20

Amendamentul 20
João Ferreira, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că fondul de redresare 
este insuficient, având în vedere nevoile 
de investiții existente; avertizează cu 
privire la faptul că acest fond reprezintă, 
atât în ceea ce privește componenta sa de 
împrumuturi, cât și componenta sa de 
subvenții, o anticipare a fondurilor care 
vor fi plătite ulterior, fie prin rambursarea 
sumelor împrumutate, fie prin reducerea 
transferurilor viitoare de la buget 
începând cu 2028;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/21

Amendamentul 21
Marc Botenga
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că un plan clar și realist 
de rambursare este esențial pentru succesul 
general al NGEU și reprezintă un test de 
credibilitate pentru UE în ansamblu; 
consideră că rambursarea datoriei nu 
trebuie să fie efectuată în detrimentul 
viitoarelor bugete ale UE și al viitoarelor 
generații de europeni, și ar trebui să 
înceapă cât mai curând posibil; solicită ca 
cheltuielile din cadrul RRF să fie indicate 
în mod clar ca atare și să fie supuse unor 
cerințe adecvate în materie de transparență, 
inclusiv cerințe de publicare a listei 
beneficiarilor finali;

23. subliniază că un plan clar și realist 
de rambursare este esențial pentru succesul 
general al NGEU și reprezintă un test de 
credibilitate pentru UE în ansamblu; 
consideră că rambursarea datoriei nu 
trebuie să fie efectuată în detrimentul 
drepturilor sociale, al salariilor, pensiilor 
sau serviciilor publice, viitoarelor bugete 
ale UE și al viitoarelor generații de 
europeni, și ar trebui să înceapă cât mai 
curând posibil; solicită ca cheltuielile din 
cadrul RRF să fie indicate în mod clar ca 
atare și să fie supuse unor cerințe adecvate 
în materie de transparență, inclusiv cerințe 
de publicare a listei beneficiarilor finali;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/22

Amendamentul 22
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. regretă profund că acordul nu 
garantează că asistența financiară este 
acordată numai unor întreprinderi care 
respectă contractul colectiv de muncă 
aplicabil sau că întreprinderile 
beneficiare se abțin de la răscumpăra 
acțiuni sau de la a plăti dividende 
acționarilor și prime cadrelor de 
conducere; regretă și că acordul nu 
garantează că ajutoarele de stat și 
asistența financiară nu sunt acordate 
întreprinderilor înregistrate în țările 
enumerate pe lista jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale a Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. este extrem de preocupat de 
pierderea semnificativă de venituri 
publice din cauza eludării fiscale în 
legătură cu statele membre; consideră că 
este esențial ca întreprinderile să fie 
excluse din programele de asistență 
financiară în cazul în care acestea se află 
în paradisuri fiscale în UE;

Or. en


